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కొనసాగుతున్న COVID-19 మహమ్మారి సాంక్షోభానికి ప్రతిస్పాందనపై 
చర్చిాంచడానికి 2020 మే 4 సాయాంత్రాం జరిగిన ఆన్ లైన్ అలీనోద్యమ (NAM) 

సమ్మేళనాంలో కాాంటాక్ట్ గ్రూప్ లో ప్రధాని నరేాంద్ర మోడి 
పాల్గొన్నారు. 
 

"COVID -19 కు వ్యతిరేకాంగా సమైక్యత" అనే అాంశాంపై ఆన్ లైన్ NAM 

కాాంటాక్ట్ గ్రూప్ సమ్మేళనాంను ప్రస్తుత NAM ఛైర్మన్, రిపబ్లిక్ ఆఫ్ 

అజర్ బైజాన్ అధ్యక్షుడు హిజ్ ఎక్సలెన్సీ ఇల్హామ్ అలీయేవ్ ఏర్పాటు 

చేశారు. సమ్మేళనాం యొక్క లక్ష్యాం అాంతర్జాతీయ సాంఘీభావాన్ని 

ప్రోత్సహిాంచడాం. COVID-19 మహమ్మారి మరియు మహమ్మారిని 

పరిష్కరిాంచడానికి దేశాలు  మరియు అాంతర్జాతీయ సాంస్థల ప్రయత్నాలను 

సమీకరిాంచడాం. ఈ కార్యక్రమాం అాంతర్జాతీయ బహుళజాతి దినోత్సవాం మరియు 

శాాంతి కోసాం దౌత్యత్వాం రోజును గుర్తుచేసుకుాంది. 

 

NAM యొక్క పునాది సభ్యులలో ఒకటైన  భారతదేశాం యొక్క 
ప్రధానమాంత్రిగా మోడీ పాల్గొని నామ్ యొక్క సూత్రాలు మరియు విలువలకు 
భారతదేశాం యొక్క దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతను నొక్కి చెప్పారు తన .
 సాంభాసాాంలో, ఈ సాంక్షోభానికి ప్రపాంచాంవ్యాప్తాంగా సమన్వయాంతో కూడిన, 

సమగ్రమైన మరియు సమానమైన ప్రతిస్పాందన యొక్క ప్రాముఖ్యతను 
నొక్కిచెప్పారు, దేశీయాంగా మరియు అాంతర్జాతీయాంగా భారతదేశాం తీసుకున్న 
చర్యల గురిాంచి వివరిస్తూ, ఉద్యమానికి సాంఘీభావాంగా సాధ్యమైనాంతవరకు 
భారతదేశాం తరపున సహాయాం అాందిాంచడానికి సాంసిద్ధతను పునరుద్ఘాటిాంచారు .
వ్యతిరేకాంగా సమస్యలకు ఇతర వాంటి వైరస్, ముఖ్యాంగా ఉగ్రవాదాం మరియు 
నకిలీ వార్తలకు వ్యతిరేకాంగా ప్రపాంచాం యొక్క నిరాంతర ప్రయత్నాల 
ప్రాముఖ్యతను ప్రధాని నొక్కిచెప్పారు. 
 
  



 

ప్రధాని మోడితో పాటు ఆసియా, ఆఫ్రికా, లాటిన్ అమెరికా మరియు కరేబియ 
మరియు ఐరోపాలోని సభ్య దేశాలతో సహా 30 మాంది ఇతర దేశాధినేతలు 
మరియు ఇతర న్యాలకులు పాల్గున్నారు సదస్సులో ఈ .
ఐక్యరాజ్యసమితి  సర్వసభ్య మాండలికి అధ్యక్షుడు ప్రొఫెసర్ టిజ్జని 
ముహమ్మద్ బాండే, యుఎన్ సెక్రటరీ జనరల్ మిస్టర్ ఆాంటోనియో 
గుటెర్రెస్, ఆఫ్రికన్ యూనియన్ చైర్ పర్సన్ మూసా ఫకీ మహమత్, 

కైరోపాసమాఖ్య ప్రధాన ప్రతినిధి జోసెప్ బోరెల్, అలాగే ప్రపాంచ 
ఆరోగ్య సాంస్థ డైరెక్టర్ జనరల్ డాక్టర్ టెడ్రోస్ ఘెబ్రేయేసస్ 
ప్రసాంగిాంచారు. 
 

అన్నిటినిమిమిాంచి, NAM నాయకులు COVID-19 యొక్క ప్రభావాన్ని అాంచనా 
వేశారు, సాధ్యమైన నివారాల కోసాం అవసరాలు మరియు అక్కరులను గుర్తిాంచారు 
మరియు క్రియ సమావేశాం శిఖరాగ్ర .కోరారు చర్యలను తదుపరి ఆధారిత-
తరువాత, నాయకులు COVID-19 కి వ్యతిరేకాంగా పోరాటాంలో అాంతర్జాతీయ 
సాంఘీభావాం యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలియజేస్తూ ఒక ఒప్పుకోలును 
స్వీకరిాంచారు .COVID-19 కి వ్యతిరేకాంగా పోరాటాంలో వారి వారి ప్రాథమిక 
వైద్య, సామాజిక మరియు మానవతా అవసరాలను ప్రతిబిాంబిాంచే ఒక సాధారా 
డేటాబేస్ ఏర్పాటు ద్వారా సభ్య దేశాల అవసరాలు మరియు అక్కరులను 
గుర్తిాంచడానికి నాయకులు ‘టాస్క్ ఫోర్స్’ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు 
ప్రకటిాంచారు. 
 

క్రొత్త ఢిల్లీ 

మే 4, 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on 

MEA’s website and may be referred to as the official press release. 

 


